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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. 
Então, vamos dar início à Sessão. Com grande alegria recebemos o Prof. 
João Nogueira, que é diretor adjunto acadêmico do IBFD e também 
professor da Faculdade Católica de Lisboa, está em visita aqui a São 
Paulo e que vai nos brindar aqui com uma exposição sobre tributação 
da economia digital. Temos também a presença do nosso conselheiro e 
amigo, Prof. Humberto Ávila e vamos, por uma questão de presença, 
combinei com o Prof. João, começar com a pauta e ele falará no decurso 
da manhã, nós vamos reservar o tempo suficiente para a exposição dele 
e para os debates. Bom, pela ordem, Luis Eduardo Queiroz e Fernando 
Zilveti. Fernando, você quer falar? Quer esperar o Luiz? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Então, vamos 
deixar para a semana que vem, aproveitando a ausência do Luis, eu 
comunico aqui a todos que o Prof. Schoueri, todos sabem, está na 8ª 
edição do seu Direto Tributário e ele nos trouxe aqui um exemplar para 
a biblioteca, portanto, disponível para a consulta de todos. Dispensa 
comentários a obra, né? Brandão, pessoa física equiparada à jurídica. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixaria para uma próxima, porque, 
talvez, a palestra hoje seja mais importante do que a discussão desse 
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tema, se não houver nenhum impedimento. Porque realmente eu 
gostaria de falar sobre esse tema com a presença do Dr. Schoueri, que 
foi na época, no primeiro dia de palestra, que levantamos essa questão. 
Mas eu ainda tenho que fazer aquela como disse lá, antes a questão do 
Prof. Lacaz está ligado a isso, mas eu poderia falar normalmente, mas 
eu gostaria de deixar do tempo para-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu pergunto para a 
Zilveti se ele quer tratar do último item da pauta, invertendo 
completamente. É a Instrução Normativa 1.634, “requisitos da Receita 
Federal para a procuração societária de empresa estrangeira do Brasil”. 
Tudo bem, Fernando? Eu estou querendo deixar um pouco de tempo 
para as pessoas chegarem para ouvirem o Prof. João. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, então se você quiser eu posso falar 
sobre a assunto, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sinta-se à vontade. Você 
pediu para pôr na pauta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Bom dia a todos. Essa Instrução 
Normativa 1.634 surpreendeu um pouco os advogados que militam em 
direito societário, embora ela tenha aí um caráter tributário no seu 
conteúdo. O que tem nessa instrução normativa, essencialmente, é que 
ela altera por meio de instrução normativa uma regra em 
representação, obrigando que as empresas que tenham procuradores de 
sócios estrangeiros, tenham, entre seus poderes, poderes de gestão 
patrimonial. De uma certa forma, eles... ela altera tanto o Código Civil 
quando as leis das SAs, porque elas dizem, esses dois diplomas dizem a 
respeito de representação de sociedades. E amplia os poderes 
obrigatoriamente, para que as empresas possam ter representação no 
Brasil, de gestão patrimonial dos mandatários, e assim procedendo, ela 
quer impor uma responsabilidade dos administradores, dos 
procuradores, na verdade, dos procuradores, para que eles, então, 
decidam sobre os patrimônios das empresas representadas. Do lado dos 
mandantes há uma dúvida, porque elas recebem, a instrução normativa 
daria aos mandatários um poder que os mandantes normalmente não 
dão, porque você, com esses poderes pode dispor sobre o patrimônio da 
sociedade mandante, né, da sociedade representada, por ordem dos 
mandantes. Então, esse é um aspecto interessante para ser visto pela 
perspectiva do mandante. Pela perspectiva do mandatário, ele assumiu 
uma responsabilidade de gestão patrimonial, ele tem aí um aspecto que, 
até então, vinha sendo discutido entre as societários e advogados, entre 
os advogados, entre os procuradores de empresas estrangeira, a defesa 
justamente de boa parte das procurações serem com poderes 



específicos e representação societária. Ao você impor esta gestão 
patrimonial, o que parece e essa é uma questão [ininteligível] aqui na 
Mesa, é que o mandatário vai assumir um risco pessoal patrimonial, 
voltando anos no que vem sendo discutido nessa questão e com uma 
visível ilegalidade, porque por instrução normativa você estaria 
ampliando tudo o que diz o Código Civil e a lei das SAs em questão de 
representação. A gente já tinha visto uma lei especial falar sobre isso, 
que é a 10.833, no caso de alienação de participação societária de 
empresas com investimentos no Brasil. Impondo ao procurador a 
responsabilidade pelo pagamento de ganho de capital se isto, se ele 
não... se as empresas não pagassem um imposto correspondente. Mas 
era uma lei especial, aliás, é uma lei especial. E agora, por meio de uma 
instrução normativa você tem esta, a meu ver, uma afronta à legalidade 
e um retrocesso em termos de representação, com um risco para a 
mandatário e para o mandante, os dois. Então, eu traria esta questão 
para submeter à Mesa se tem aí alguma observação a ser feita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Fernando. Está bem 
exposto. Antes de passar a palavra e iniciarmos os debates, eu queria, 
para encaminhar o assunto, eu queria lembrar que a Lei de Sociedades 
Anônimas apenas exige que o procurador que compareça às 
assembleias tenha poderes de receber citações, né? A fim de completar 
a função que ele faz. Não conheço nenhum... não me lembro agora, pelo 
menos, nenhuma norma legal que tenha a amplitude que, 
aparentemente, está sendo procurado pela Receita Federal. Entretanto, 
eu queria colocar o seguinte para debate, em complemento ao que você 
trouxe. Nós podemos... devemos entender que a Receita Federal, por 
instrução normativa, está ingerindo, ingerindo nos órgãos diretivos que 
detêm a competência para os atos aqui mencionados, em questão, de 
administração de bens? E também ingerindo na procuração 
propriamente dita? Porque a procuração, você concede os poderes que o 
outorgante quer dar ao outorgado e que o outorgado aceita receber. É 
isto ou a Receita está dizendo: olha, eu só vou aceitar como 
representante da pessoa jurídica domiciliada no exterior do CNPJ 
aquela pessoa que tiver esses poderes. Quer dizer, se você nomear, um 
exemplo, um contador para ser o representante perante o CNPJ, 
embora seja uma representação aparentemente só relativa a 
cumprimento de obrigações formais que o CNPJ acarreta, mas a Receita 
tem o direito? Ela não está obrigando você a dar a procuração, mas ela 
tem o direito de dizer assim: eu só vou aceitar como representante 
perante mim no meu CNPJ, uma pessoa que tenha... que esteja 
investida desses poderes. Isso é uma visão um pouco diferente. E isso é 
válido? Prof. Humberto. 

Sr. Humberto Ávila: Só para, enfim, instigar o debate, as duas 
perguntas não são, nos efeitos, rigorosamente a mesma coisa? No 
sentido de que se a Receita diz que não aceita de determinada forma, 
indiretamente, está forçando a que seja de determinada forma. Então, a 



primeira pergunta coincide com a segunda, só para complicar um 
pouquinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, para complicar e 
aceitando a complicação, exatamente, mas aceitando a complicação, a 
colocação seria, mas ela tem direito de dizer: olha, perante mim, eu 
quero que seja o procurador aquele que tenha tais poderes. Ela podia 
dizer: só aceito como representante perante o CNPJ responsável, para 
dizer melhor, o diretor-presidente. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Pois é. Então, só colocar mais uma 
informação que talvez seja esclarecedora nesse ponto. Para você fazer 
uma alteração contratual você precisa de um RD... um DBE, desculpa, 
um DBE, que é um documento que é emitido pela Receita Federal, sem 
o qual você não consegue dar registro público a qualquer alteração nos 
contratos sociais, nos estatutos das sociedades. Para você gerar esse 
documento, você precisa do cadastro do representante da empresa. E 
este documento é gerado pela Receita Federal. Então, de uma certa 
forma, você não consegue dar um passo, em termos de registro no 
comércio, sem que você tenha o famoso DBE. E esse DBE, agora, 
depende do cumprimento desta instrução normativa. Então, de uma 
certa forma, você está ingerindo no Direito Privado por via transversa, 
né? Você fala: bom, você pode dar a procuração que você quiser, só que 
se você quiser dar uma procuração com poderes societários, você não 
consegue registrar... gerar um DBE, ou seja, você não consegue ter um 
documento da Receita Federal que é pressuposto para você ingressar na 
Junta Comercial com a alteração do contrato ou do estatuto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O assunto está em aberto. 

Sr. João Félix Nogueira: Posso contribuir? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, claro. Prof. João 
Nogueira. 

Sr. João Félix Nogueira: Contribuindo com a visão portuguesa. Nós 
temos a representação de não residentes há muitos anos, não era a 
versão originária do IRPJ português, mas já existe há muito tempo. E 
todas as entidades que não tenham sede de direção efetiva em Portugal, 
tende a... ok, perfeito. Todas as entidades que não tenham... está 
ligado. Está. Ok. Todas as entidades que não tenham sede de direção 
efetiva em Portugal têm de nomear um representante. Ora, este 
representante só não tem de ser nomeado e aconteceu... isto acontece... 
na maior da parte dos países União Europeia, porque tivemos um 
ataque da comissão ao representante. Quando sejam os estados da 
União Europeia, o representante não é obrigatório a indicação do 
representante, por termos troca de informação. Mas a coisa interessante 
e em relação ao relato brasileiro é a seguinte, não na norma do 
representante, mas na norma da nossa responsabilidade subsidiária. 



Nós temos responsabilidade subsidiária do administrador pelos atos da 
empresa, que pode ser pelos atos da empresa enquanto ele é gestor, ou 
pelos atos da empresa quando, depois, praticados depois da gestão, 
mas em cumprimento tributário. E o que esta norma nos diz é o 
seguinte: o representante fiscal do não residente, quando pessoa 
diferente do gestor de bens, tem que identificar qual é a pessoa 
residente gestora bens. Se não o fizer, a lei assume que ele é o gestor 
dos bens e passa... e considera como o responsável subsidiário do não 
residente. Então, isso é a norma vigente em Portugal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Eu 
queria dizer o seguinte, as consequências são indiscutíveis, né? São 
indiscutíveis. E nós sabemos que, atualmente, a Receita Federal tem 
feito pressão sobre funcionário de empresas que ocupam cargos, 
determinados cargos, autuando-os como solidários, responsáveis, 
enfim, tem uma variação aí de qualificação, mas eles têm sido autuados 
com consequências muito graves, inclusive, nos seus patrimônios 
pessoais. Claro que isso vai acontecer. Mas eu ainda fico com essa 
dúvida, Fernando, sobre se há uma ingerência mesmo ou uma 
limitação: olha, eu considero aqui o meu cadastro algo tão relevante, 
que eu só vou aceitar... não vou aceitar que venha um boy fazer a 
alteração aqui. Tem que ser alguém que tenha poderes efetivos. Quer 
dizer, alguém que já está, teoricamente, com as responsabilidades 
tributárias que possam ser atribuídas ao seu cargo. A gente tem uma 
união muito séria, eu acho, aqui de achar que tem ilegalidade e 
inconstitucionalidade em muita coisa que talvez não tenha. Estou te 
provocando, hein? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não. É... eu falei isso a semana passada. 
Então, estou sendo cobrado por isso. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: De fato, essa forma do Ricardo provocar 
é muito bacana. Eu pensei nisso, Ricardo, juro que eu pensei. Eu fiquei 
falando assim: será que não é um requisito que a Receita pode exigir? 
De fato, se a gente pensar pela ótica da Receita, ela diz: olha, se você 
quiser ter alguma relação com a Receita você tem que ter poderes para 
administrar os bens ou para decidir sobre os bens à sociedade 
representada. Quando ela faz isto, precisa ver se não há um excesso, 
porque... e aqui eu estou falando com um especialista do meu lado 
aqui, esquerdo, sobre essa questão da proporção ou da 
proporcionalidade. Qual que é o fim que você quer atingir? O que eu 
entendo e aqui seguindo um pouco o que a gente ouviu de Portugal, se 
a finalidade é que você tenha uma representação no país capaz de 
proceder com determinados atos que são essenciais para a 
funcionamento da empresa, me parece que é razoável, porque, veja, que 
é o que está no Código Civil e na Lei das SAs, ou seja, eu preciso ter 
alguém que tenha poderes para receber citação, para representar a 



sociedade perante órgãos públicos, para que a empresa não tenha... não 
fique acéfala, que ela não possa, não ter ninguém para responder. 
Agora, quando você coloca um... por via de uma instrução normativa 
um poder de gestão patrimonial que não tem lei nenhuma, eu, aí, eu 
fico um pouco mais desafiado, espera um pouquinho, aqui o que é que 
a Receita quer, na verdade? Ela quer que alguém responda, no país, 
pelas dívidas da sociedade. Então, que ela fosse mais expressa, como foi 
na 10833. Então, fala: olha, para que a sociedade estrangeira seja 
representada no Brasil precisa ter alguém com poderes e esses poderes 
têm que ser tamanhos, que se a empresa precisar pagar dívidas fiscais, 
que essa pessoa possa administrar os bens para liquidar esses bens e 
pagar a dívida fiscal. Se isto fosse feito por meio de lei eu entenderia 
que, ok, é uma defesa do fisco brasileiro, de uma... em relação às 
sociedades estrangeiras que aqui vêm e se vão e deixam dívidas fiscais 
impagas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer falar 
mais? Mara. 

Sra. Mara Caramico: Eu concordo com o Fernando quando ele diz 
realmente é uma ingerência, porque nada se faz sem que... nada se 
transforma, nada se consegue registrar, absolutamente nenhum ato a 
gente consegue fazer mediante a falta, na verdade, desses poderes. 
Agora, não é uma obrigação que a lei impõe. Então, se a Lei das SAs só 
impõe um poder de citação e representação da sociedade, realmente, 
muitas sociedades brasileiras que têm sócios estrangeiros, ela tem 
outro administrador local que não tem nada a ver com o procurador. 
Então, não necessariamente esse procurador realmente exerce um 
poder de administração na sociedade que o obrigasse a ter esse tipo de 
poder para ser representante dessa sociedade aqui. O que ele realmente 
precisa é representar a sociedade estrangeira enquanto sócio na 
empresa. Precisa ter esses poderes e responder enquanto sócio, mas 
não enquanto administrador da sociedade, essa seria a 
responsabilidade dele como mandatário. Agora, acho, realmente, uma 
coisa bastante ilegal, porque tem, agora, complicações não só na área 
tributária, mas na área trabalhista também, porque na área trabalhista 
vira e mexe os sócios estrangeiros, o representante do sócio estrangeiro 
é envolvido na ação e ele simplesmente é um procurador, ele não é um 
gestor da administração da sociedade. Então, isso complica bastante, 
ainda que ele só tenha poderes, de fato, no papel e nunca tenha 
exercido nenhum tipo de poder efetivo de administrador da sociedade. 
Então, o fato de ele ter esse poder no papel, será que é um complicador 
para que no futuro, ainda que ele não seja o administrador da 
sociedade, não seja diretor etc., ele seja envolvido na, subsidiariamente 
como pagador dessas dívidas societárias? Uma pergunta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou querendo 
aqui discutir, não é o tema, inclusive, se está certo ou errada a 
responsabilização pessoal tributária, trabalhista, está certo? O que eu 



coloco, é o seguinte, para a João Bianco, que pediu a palavra, em 
prosseguimento aqui, aos pensamentos que vão surgindo, se alguém é 
diretor e está habilitado a representar perante o CNPJ, ele já tem toda a 
responsabilidade tributária e todos os riscos, quer dizer, não vai 
acrescentar nada, entendeu? Não vai acrescentar nada. Até pergunto, 
será que o fato de haver necessidade para ser representante legal, 
perante o CNPJ, de alguém que tenha esses poderes, não vai ajudar a 
defesa daqueles que não tem poderes de representação da sociedade e 
que hoje são responsabilizados? Eu tenho processos em que o coitado 
assinou o contrato, porque ele recebeu uma procuração para assinar o 
contrato, tá certo, o contrato gerou uma discussão tributária, ele virou 
também sujeito passivo com responsabilidade solidária. Quer dizer, ele 
só tem poder específico para assinar um contrato. Ele não vai poder 
dizer: não, espera aí, o responsável perante a Receita é aquele que está 
lá na IN. 

Sra. Mara Caramico: Mas é essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu só queria dizer que eu 
estou completamente de acordo com a proposição do Fernando, no 
sentido de que o que a Receita pretende é, efetivamente, ter condições 
práticas para cobrar o crédito tributário que eventualmente for devido 
pela empresa residente do exterior. E eu acho que é razoável, e acho 
que é proporcional que haja essa pretensão da Receita, porque é muito 
mais difícil cobrar crédito tributário de residente no exterior pela via 
internacional, do que ter um representante aqui que possa saudar esses 
créditos tributários. A questão é identificar se esse mecanismo 
legislativo adotado, ele foi adequado ou não. Me parece que seria melhor 
que essa pretensão tivesse sido editada por meio de lei e não por meio 
de instrução normativa, mas, de qualquer forma, eu fico contente de ver 
o Fernando, que é um pós-positivista, de sustentar aqui a ilegalidade da 
instrução normativa. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Estava demorando...  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para registrar o que todos sabemos, 
uma coisa é ser procurador, outra coisa é ter atos nos quais concorram, 
ou seja, a Receita por mais que conheça o administrador, descubra que 
ele tem poderes, existe um ônus a mais para a Receita no 134, é 
mostrar que esse administrador, de fato, concorreu no ato do ilícito ou 
que seja. Então, só para lembrar que o Código Tributário Nacional 



ainda vale e, portanto, ainda que indicado o nome, não seria o 
automático. A preocupação, talvez, do Fernando seja essa, que se pense 
que uma vez indicado, já é responsável. O código ainda tem prevalência 
nesse ponto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que já discutimos 
o suficiente. Vamos passar a palavra para a Prof. João Nogueira, que 
como sabemos, vai nos falar sobre tributação da economia digital. 

Sr. João Felix Nogueira: Olá, muito bom dia. O tema de hoje é 
tributação da economia digital. É um dos temas mais falados e mais 
discutidos na atualidade. Nós sabemos que a OCDE pretendia 
apresentar propostas sobre economia digital em abril, sabendo disso, a 
União Europeia antecipou-se e disse: nós vamos apresentar a nossa 
proposta em 21 de março de 2018, na próxima semana. Sabendo disso, 
ontem no Twitter, Pascal Saint-Amans disse: nós vamos apresentar a 
nossa proposta no dia 16 de março, que é amanhã. Sabendo disto, o 
IBDT organizou essa Mesa de Debate para hoje. 

[risos] 

Sr. João Félix Nogueira: É que nós vamos analisar o que é que já sabe, 
porque alguns documentos já como filtrados e o que é que se já sabe, 
mais ou menos, do que serão essas propostas. Portanto, parabéns ao 
IBDT por conseguir antecipar tanto a OCDE como a União Europeia. 
Primeiro ponto. O resumo do debate de hoje e, realmente, uma 
exposição que tem em vista o debate é o seguinte, vamos passar por 
algumas ações de um ano atrás, iniciativas das organizações 
internacionais, tentaremos buscar o economical allegiance, depois 
entramos nas duas propostas que realmente vão ser o core das 
propostas da OCDE e da União Europeia e o core de propostas que 
possam implementar ao nível mundial. Deixaremos algumas notas 
críticas que não são mais do que vistas para debate e depois elencar 
mesmo, algumas perguntas para o debate. Bom, a primeira coisa que 
eu fiz, quando uma pessoa começa a pensar num tema... é recorrer a 
algumas fontes de inspiração. E alguns de nós temos como fonte de 
inspiração Martin Luther King, Gandhi etc. Eu gosto de Monty Python. 

[risos] 

Sr. João Félix Nogueira: E a solução que eles deram para o fim do 
déficit britânico. E a solução que eles deram era, como é que se acaba 
de benefício britânico? É muito simples, tributamos todos os não 
residentes que vivam fora. Porque os residentes que vivem cá dentro 
votam, e isso pode ser um obstáculo para eles ganharem as eleições. 
Então, qual é a solução? A grande solução é tributar não os residentes 
que vivam fora, porque aí nós continuamos a ganhar as eleições e os 
nossos, e resolvemos o problema da crise financeira. Isto pode parecer 
uma piada, mas eu vou regressar a este ponto no fim desta exposição. 



Será que com a economia digital nós estamos a tributar não residentes 
que vivam fora, simplesmente porque é mais fácil e estamos a violar no 
taxation without representation. Bom, fica em aberto. O problema da 
economia digital são esses esquemas em que os lucros circulam de um 
lado para outro e basicamente não existe estabelecimento permanente, 
no estado no mercado ao qual se possa alocar algum lucro. Isto gera, de 
acordo com o número das organizações internacionais, neste caso são 
números da União Europeia, diferenças de tributação efetiva. Isto 
também não é... não foi feito nenhum estudo publicado etc., mas a 
fonte é um Twitter. Nós agora começamos muito legislar por Twitter, até 
a política tributária por Twitter. Aliás, existem as hashtags tributárias. 
A última que surgiu neste mês foi a hashtags “#tax4dev” (tax for 
development) e, portanto, cada vez mais a discussão está no Twitter. 
Mas, a diferença de taxa de tributação efetiva entre os modelos de 
negócio tradicionais e os modelos de negócio da economia digital, sendo 
b2c or b2b, são de quase 12%, 13%. E aí, este gap entre a tributação 
efetiva do business models  tradicionais e a tributação efetiva da 
economia digital que as organizações internacionais querem resolver. E 
há uma espécie de luta entre as Googles, as Amazons da vida e as 
organizações internacionais. Antes das organizações internacionais 
alguns estados decidiram atuar, decidiram, não vamos para mais então, 
temos diverted profit tax, equalization levy, withholding tax impostos 
sobre apurações financeiras, digital P.E.. O que está sublinhado são 
apenas propostas, mas outras são ações que já existem. Fazendo um 
repasse pelo OCDE, Nações Unidas e União Europeia, o que é que foi 
feito? Na OCDE, basicamente, nós temos estudo o Beps, mas o Beps 
não deu recomendações precisas. Sabemos agora, e desde ontem, que 
há um relatório preliminar que será proposto amanhã sobre soluções 
estáveis para a tributação da economia digital. Ao nível das Nações 
Unidas também existia um documento de trabalho, em 20 de novembro 
do ano passado e que, basicamente, não propôs nada disso, vamos 
aguardar para o que a OCDE faça.  

Ao nível da União Europeia tivemos ainda mais trabalhos, mas também, 
ainda não foi proposto nada. Sabemos que em 21 de março temos as 
propostas de tributação da economia digital e de acordo com alguns 
meios de comunicação social nomeadamente a BNA, teremos um 
imposto sobre serviços digitais e o estabelecimento permanente digital. 
Vamos ver em que é que isto se centra. E isto seria o mais próximo que 
nós teríamos. Desde ontem que nós sabemos que amanhã o OCDE 
libertará alguma coisa. Mas como sendo pela primeira... pelo primeiro 
verdadeiro debate. A União Europeia disse, desde o início, nós achamos 
que as ações unilaterais, a observação 13 das conclusões do ECOFIN 
que é o conselho de ministros das finanças da União Europeia de 5 de 
dezembro. Nós achamos que as ações unilaterais são más, levam a 
dupla tributação e achamos que a solução correta passa pelo 
alargamento do conceito do estabelecimento permanente. Mas 
alargamento esse, que tenha em conta as regras de preço de 
transferência que nós tanto estamos habituados.  



Portanto, temos de trabalhar no conceito de estabelecimento 
permanente, temos de fazer de uma forma que não modifique o atual 
paradigma de tributação societária. E o debate um, é onde começamos 
a tributar? E eu, para estimular o debate, que eventualmente faremos 
no fim, não no meio, mas a primeira questão que eu lanço é: será que a 
Argentina pode tributar um bem, vamos imaginar um livro que foi 
desenhado e construído no Brasil, foi escrito por um autor brasileiro, 
são ideias brasileiras, foi produzido no Brasil, todo o marketing e toda a 
distribuição foi feita no Brasil, a venda foi feita remotamente, a partir de 
um website no Brasil, mas o consumidor final está na Argentina. A 
pergunta que vos lanço é: será que pode a Argentina tributar? A 
Argentina poderá certamente tributar como consumo e falo-a, mas será 
que a Argentina pode tributar a renda? Será que a renda da empresa 
que vende pode ser tributada na Argentina? Qual é o valor... qual é a 
participação do value chain deste consumidor na Argentina? Isto é uma 
coisa que é um debate muito primário, mas que é importante ter reflexo 
em toda a nossa discussão. Há alguma criação de valor por parte do 
consumidor? Se sim, e se nós podemos tributar pela renda a empresa 
brasileira que desenvolveu o livro e etc. e o vender o Argentina, vai 
haver tributação? Ou deve o Brasil abdicar de tributar parte desta 
renda por o consumidor estar na Argentina? Ou só deve de abdicar o 
Brasil quando existe um convênio? A outra solução é não, não deve 
haver tributação, por quê? Porque não há economical allegiance, não há 
o nexo significativo para efeitos de tributação da renda. A renda visa 
tributar a criação do valor por parte de uma determinada empresa e o 
consumidor não cria valor, o consumidor simplesmente consome. E 
esta é a grande primeira divisão. Qual é o papel do consumidor na 
cadeia de criação de valor? Existe? Não existe? A minha posição é: o 
consumidor, enquanto tal, não cria valor, mas eu acho que no mercado 
pode haver criação de valor. E nós podemos ter criação de valor no 
mercado onde os bens são consumidos, mas aí a criação de valor não é 
feita pelo consumidor enquanto consumidor, mas pelo consumidor 
enquanto utilizador de um serviço digital. Explicando: pode haver o 
nexo no mercado quando o consumidor é... usa dois chapéus, o chapéu 
do consumidor e o chapéu do utilizador, mas, na minha visão, ele, se eu 
não tiver o chapéu de consumidor, mas tiver o chapéu de utilizado, aí, 
já temos legitimação do mercado para tributar, por quê? Porque nós 
temos vários modelos de negócio digitais, pensa em enciclopédia online. 
Enciclopédia online só existe porque há um utilizador com free labour  
em imputar valor nessa enciclopédia online que nós podemos consultar. 
Se não houvesse esse utilizador com free labour, essa enciclopédia não 
existiria. A empresa cria um modelo de negócio que permite a agregação 
de valor por parte do utilizador e o utilizador está onde? No mercado 
onde está a empresa? Não, o utilizador está no mercado de destino. 
Dentro do value chain este utilizador está criando valor.  

Vamos pensar em mercados digitais. É criado uma plataforma, mas a 
plataforma em si não tem valor, ou tem pouco valor. O grande valor vai 
ser o utilizador de oferta e procura, se vai encontrar através dessa 



plataforma, mas que gera um valor por se encontrarem nessa 
plataforma. Venda de dados. Venda de utilização de dados. A empresa 
pode vender, mas precisa dos dados, e os dados são recolhidos pelos 
utilizadores ao colocarem fotos, a manifestarem as suas preferências, os 
seu likes etc., portanto, é a minha opinião, mesmo, apesar do consumo 
não legitimar a tributação na renda no estado de mercado, há outras 
formas de legitimar. Existe criação de mercado, esta criação de valor é 
feita pelo utilizador, esta criação de valor depende do modelo de negócio 
da empresa e esta criação de valor pode e deve ser tributada. E acho 
que este é o grande passo e esta é a grande fronteira que vivemos nos 
dias de hoje.  

Portanto, eu acho que para tributação da renda empresarial no estado 
do mercado, o conceito de estabelecimento permanente como o 
conhecemos, que exige presença física, já não serve e temos de ir além e 
podemos alargá-lo. Existem já exemplos concretos. Há cerca de um mês 
a Índia mudou o seu orçamento de Estado e nesse momento diz: 
sempre que existir uma transação ou sempre que existir uma atividade 
de utilizadores, então, eu, Índia, posso tributar essas transações e eu 
posso tributar esses utilizadores. Isto, no caso, de não existir um 
convênio que me impeça.  

Bom, vamos ver então propostas de futuro, como é que poderíamos 
fazer a tributação do estabelecimento permanente digital? Antes de 
disso, só buscando, quais são as opções para as grandes questões, que 
é onde tributar e o que tributar. Nós temos o turnover tax, que vai nos 
causar problemas a nível das convenções da bitributação, temos os 
withholding taxes que existem em muitas jurisdições, mas que nos vai 
causar vários problemas de distorções econômicas, e vai nos causar 
problemas também de compatibilidade com a OMC, temos o 
equalization levy e temos o digital P.E.. Vamos centrarmos no digital 
P.E. e vamos centrar nos equalization levy. O digital P.E. ou 
estabelecimento permanente digital. Onde é que andará a proposta da 
OCDE, por onde é que andará a proposta da União Europeia? E pensem 
porque está é uma das coisas que eu vou perguntar, será que o Brasil 
deveria fazer já isto? Será que o governo do Brasil deveria fazer já isto 
na lei interna? Será que aqui receitas potenciais que não estão a ser 
tributadas e lembrem-se do Monty Python, estas pessoas não votam.  

Estabelecimento permanente digital, onde é que vamos com essas 
propostas? Estas propostas dizem o seguinte, nós devemos tributar a 
empresa digital, essas empresas: Google, Netflix etc., mesmo que elas 
não estejam incorporadas no mercado, desde que elas criem um modelo 
de negócio que permita a geração de valor no mercado dos utilizadores, 
e, portanto, sempre que existam utilizadores acima de um determinado 
patamar, as pequeninas, aí não vamos trabalhar, acima de um 
determinado patamar e aí, consideramos que exista presença 
econômica efetiva. Ou, assim, em inglês: significant economic presence. 
E os valores podem ser mais ou menos, uns 50 milhões de reais ou 100 



mil utilizadores. São os dois critérios que a doutrina propõe já desde 
2014 sobre o que é que permite dizer o que há uma presença efetiva no 
mercado. E notem o progresso que nós temos, neste momento, para ter 
tributação no mercado em quase todos os países que recorrem ao 
estabelecimento permanente, nós temos de ter alguma coisa física, 
temos de ter uma instalação física ou temos que ter um agente 
fisicamente aí. Com essa proposta deixamos de ter alguma presença 
física, mas, com essa proposta, basicamente a empresa pode ser 
surpreendida pela criação de um estabelecimento permanente no 
estado de mercado, porque ela não vai controlar o número de 
utilizadores e ela, simplesmente, vão a não suceder. É certo, ela aceitou 
que os utilizadores é que acrescentassem o valor, faz parte da lógica de 
mercado, mas ela dificilmente vai ter controle sobre os Estados onde vai 
surgir o estabelecimento permanente ou não. Mas, se compararem 
Portugal e o Brasil, nós temos 10 milhões de habitantes, o Brasil tem...  

Sr. João Francisco Bianco: Duzentos. 

Sr. João Félix Nogueira: Vai ser muito mais fácil uma empresa 
americana ter um estabelecimento permanente no Brasil do que terá em 
Portugal, porque vocês têm 200 milhões de potenciais utilizadores. De 
novo, fará isto sentido para o Brasil? Ou pensamos no Luxemburgo ou 
San Marino, San Marino, raramente vai conseguir ter um 
estabelecimento permanente digital se nós mantivermos estas 
propostas. Mas é mais ou menos isto que vai acontecer. Mas dizem: 
bom, isto de ter as receitas brutas acima de 50 milhões ou muitos 
utilizadores, isso está, se tu propões isto, estás a divulgar que há 
tributação no consumo. E o que é possível expectável que essas 
organizações façam? Digam: ok, este número de utilizadores e essas 
receitas criam estabelecimento estável digital, mas, depois, na 
atribuição de lucros ao estabelecimento digital, o que nós fazemos é 
mensurar a contribuição desses utilizadores para as plataformas 
digitais. E só esse valor, o free labour os marketing intangibles  que 
forem contribuídos através da análise fática e funcional é que serão 
tributáveis. E nisto vai totalmente em linha das propostas da OCDE, o 
que se verifica na União Europeia que é tributação de acordo com o... e 
vou dizer um palavrão, AOA, Authorized OECD Approach. No momento 
em que o Brasil discute a eventual OCDE, é alguma coisa que também 
que devo ter consideração, essa AOA e até que ponto é que o Brasil 
pode ou não concordar com ela.  

Quais são as funções, então, que os utilizadores podem ter? E eu acabei 
por explicar de um modo mais detalhado, pode ser a recolha, o 
armazenamento, o processamento, a análise, o desenvolvimento e a 
venda de dados correlacionados com os utilizadores, pode ser a recolha, 
processamento e armazenamento de conteúdo do utilizador, é a vossa 
foto no Instagram, o comentário na Folha de São Paulo que gera outros 
comentários. Quantas vezes é que nós abrimos a Folha de São Paulo, 
não para ler a notícia, mas para ler os comentários e os trolls que estão 



a digladiar-se uns aos outros. A venda de espaço publicitário, toda área 
de conteúdo criar porque seja no mercado virtual ou qualquer outro 
tipo de serviço digital. Portanto, o que nós fazemos aqui não é 
tributação de consumo, o que nós fazemos ainda é tributação da renda 
de acordo com os princípios AOA, Authorized Oecd Approach para 
tributação da renda e fazemo-lo de um modo concertante com o 
racional, mas alargando o estabelecimento do estado ao digital. E isso 
pode ser uma boa notícia para estados com um grande mercado, porque 
pode, realmente, aumentar a sua capacidade de tributação. 
Obviamente, que isto aplicar-se-á a estados sem convênio ou estados 
com convênio, mas que não tenham... estendam o estabelecimento 
permanente, ao estabelecimento permanente digital. E umas das coisas 
que se propõe é que exista uma convenção multilateral para que o 
alargamento deste estabelecimento permanente. Enquanto isto não 
acontece? Enquanto isto não acontece o que se pensa é, portanto, isso 
vai demorar algum a existir com vocês. O que se pensa é que se cria 
uma espécie de equalization levy, um imposto sobre o rendimento dos 
serviços digitais. Será uma alíquota pequena, 2%, 3%, 4% da receita 
bruta, exceto o IVA que é a nossa tributação de consumo, dos seguintes 
serviços: espaços publicitários, interfaces multicanais e venda de dados. 
Novamente, existiriam de minimis aqui, nós não tributaríamos essa 
receita proveniente dos serviços digitais, se os valores não 
ultrapassassem um determinado limite. E esta será a segunda... seria a 
segunda proposta. E existem, e pensa-se mesmo em regras de alocar os 
bens. No caso de propaganda, o número de vezes que os anúncios 
foram mostrados em vários países, no caso de bens e serviços de uma 
plataforma, o número de vezes que foram concluídos contratos, o 
número de vezes que eu andei do Uber, o número de vezes que eu 
solicitei o 99 car etc., ou a proporção dos utilizadores com conta. E na 
venda de dados com utilizador, a proporção dos dados que foram 
alienados.  

Posto isso, há algumas notas críticas. E quais são as principais notas 
críticas que nós temos? Vamos começar com essa patch, que tem a 
solução de curto prazo, aquilo que se procurar para entrar em vigor 
imediatamente. Qual é o problema? O principal problema aqui está na 
distorção que nós vamos introduzir entre a economia digital e a 
economia tradicional, por quê? Disponibilização de espaços 
publicitários. E vamos pensar em exemplos concretos. Se eu tenho um 
espaço publicitário que aparece na minha caixa de correio Google, eu 
pagaria DST,  digital services tax, porque foi mostrado no Brasil. Agora, 
imaginem que você está em... e aqui no Brasil nós também assistimos 
em Portugal os vossos youtubers, e os vossos youtubers, ao invés de ter 
um espaço publicitário ele próprio divulga o mesmo produto, mas no 
seu canal do Youtube. Não há a disponibilização de espaços 
publicitários online, mas ele tem um vídeo que chega a toda 
comunidade brasileira em todo o mundo em que ele divulga o Código 
Tributário Nacional, ou a última edição do Direito Tributário do Prof. 
Schoueri. Isto não entra nos espaços tributários online. Não é um 



espaço publicitário online, é um youtuber a criar conteúdo. Não é 
tributado. Então, é exatamente a mesma coisa, mas mudando a forma, 
saímos fora do imposto.  

Interfaces... venda de dados deste utilizador. Eu lembro, quando era 
mais novo, que sempre que eu fizesse compras acima de 20 reais, eu 
podia preencher um sorteio no supermercado e eles ficavam dos dados 
e normalmente eu tinha a autorizar esses dados a serem utilizados. E 
esses dados, passava algum tempo, eu recebia publicidade das mais 
diversas coisas, porque eu dei os meus dados o supermercado ou 
hipermercado. Esta venda que eu faço tradicional dos meus dados 
pessoais e a venda que se faz posteriormente não é tributada, já se eu 
inserir os dados online, isso é tributado. Qual é o racional que me 
justifica a desigualdade tributária? Mas, e desculpem-me o exemplo, 
mas eu não consegui encontrar nenhum melhor exemplo para os 
interfaces multicanais e encontrar e interagir. No tempo dos meus pais, 
eu não me lembro desse tempo, mas alguns lembram-se, as pessoas 
encontravam-se, não foi o caso dos meus pais, meus pais encontraram-
se de modo mais tradicional, mas as pessoas encontravam-se no bairro 
dos Bombeiros. Não sei como é que era aqui no Brasil. Mas existiam 
sítios, portanto, os bombeiros seriam uma interface multicanal que 
permitiria as pessoas se encontrarem entre elas. Se isto ainda existir 
agora, isso é não é tributado agora, mesmo que os bombeiros cobrem 
uma fee de dez euros ou 20 euros para as pessoas ao baile. Na verdade, 
a maior parte das pessoas não querem dançar, querem conhecer outras 
pessoas. Mas se eu tiver um Tinder da vida e que vai selecionar 
pessoas, eu sou tributado. Qual é a diferença? Porque eu sou tributado 
por cima da renda, eu tenho minha renda que já é tributada no estado 
onde eu estou localizado e em cima dessa renda eu tenho uma 
tributação extra. Será que existe nexo? Mas, boots, provavelmente já 
ouviram falar em boots, são formas de as máquinas reproduzirem 
comportamentos humanos e darem visualizações no Youtube ou 
fazerem imensas coisas, fazerem a recolha de currículos do sistema 
lattes, vocês têm o currículo lattes e tem que pôr os numerozinho para 
evitar que exista alguém a agregar todos os currículos. Os boots, 
automaticamente vão ser percebidos pela máquina como utilizador, mas 
eu posso colocar o boots onde eu quiser, mas, eu sendo concorrente, eu 
posso colocar um boots a puxar o número de utilizadores na China e a 
criar 100 milhões de utilizadores, 200 milhões de utilizadores, é muito 
fácil. Como é que isto contribui para a... para a justiça tributária? Por 
último, VPN. Eu quando acesso ao meu correio eletrônico através deste 
celular ou do meu computador, eu uso o sistema de VPN, pelo qual, 
apesar de estar garantidamente no Brasil, como vocês veem, 
fisicamente no Brasil, eu, para efeitos digitais estou na Holanda, isso é 
admissível, é uma tecnologia normalmente utilizada. Muitas vezes as 
pessoas para verem para ver Netflix, o que é que fazem? Fazem um 
VPN, colocam-se no Estados Unidos e a oferta de filme é muito maior. O 
VPN vai atribuir os utilizadores a sítios completamente distintos. E a 
criação de valor a esses sítios completamente distintos.  



Uma última provocação, antes das linhas de debate, que é o seguinte, 
vem este gráfico que foi produzido pela União Europeia. Também por 
Twitter, o dotado centro de pesquisa da União Europeia verificou a 
comparação entre os dados da DG TAXUD e da União Europeia e os 
dados reais da indústria e verificou que se calhar, estes dados não são 
tão reais, se calhar, não existe tanta distorção ou tanta diferença entre 
a economia digital e a economia normal. Bom, nós enquanto juristas, 
ainda temos não só possibilidade, mas o dever de discutir e é isto o que 
faremos. Se calhar não vamos ter durante muito tempo, por quê? Isto é 
uma citação da 27 de setembro de 2006, há algum tempo, do líder da 
Amazon, que estava a dizer we are working in a web service to get rid of 
lawyers, but it's not working yet. Felizmente ainda não está a funcionar. 
E se calhar, infelizmente para ele, nós ainda estamos a pensar ou se 
calhar, felizmente, para ele, estamos a pensar e se calhar, pensaremos 
numa solução mais justa para a tributação da economia digital. E os 
possíveis debates que eu proponho são os seguintes, com a sua 
autorização. Tributação da venda no estado da fonte como renda do 
estado, como renda, será que é possível? Quando é que existe os 
genuine links? Quando é que o estado onde está a acontecer uma 
venda, serviços digitais ou etc. pode tributar? Como tributar, se 
soubermos, se acharmos que pode tributar, como tributar? Tributar por 
serviços, tributar por digital services tax, tributar por um P.E. digital. Se 
sabemos como tributar, quanto tributar? E, por último, e, se calhar, o 
fato mais interessante, como é que se poderia se posicionar já o Brasil? 
Devia manter a útil posição que parte desses serviços não são 
tributados, deveria alterar a posição no que toca a lei interna ou deveria 
mesmo alterar a sua posição no que diz respeito a convênios? E era o 
que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós é que agradecemos a 
exposição excelente. Schoueri, quer falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, João, parabéns por instigar um 
debate nessa Mesa de Debates. Você gostaria que falasse as seis 
respostas? Vamos lá. Tributação da venda no estado da fonte como 
renda. Eu não tenho nem dúvida que o estado da fonte pode tributar e 
deve tributar, afinal de conta, existe, sim, um mercado. O João insistiu 
no mercado como utilizadores, que é um critério bastante novo e muito 
interessante. Eu penso sempre no mercado como consumidor que 
também tem genuine link. O exemplo que eu consumo dar, o Matheus 
lembra disso na IFA, é assim, conforme o local que eu esteja, conforme 
o mercado em que eu atue, eu cobro o mesmo preço. O Big Mac varia o 
preço conforme esteja. Você, advogado, que é a mesma pessoa fazendo 
as mesmas funções, tem os seus honorários variáveis conforme onde 
você esteja. Eu pelo menos digo por mim, se fosse para ganhar a mesma 
coisa, talvez eu quisesse estar numa praia, vivendo numa praia, invés 
de estar aqui em São Paulo. Então, você vem ao local, ou seja, o 



advogado de São Paulo tem honorários diversos de um advogado de 
uma praia, daqui perto, muda. Ou seja, o mercado gera valor, eu não 
tenho nenhum problema na tributação onde o valor é gerado. A minha 
crítica, a crítica que eu faço ao OCDE, porque a OCDE, embora tenha 
acertado a ideia de value creation, ela diz: onde se cria valor? Onde 
estão os ativos, onde se exercem algumas funções, ativos, funções e 
riscos. Eu digo: e mercado. Eu digo mercado. E eu só quero lembrar que 
um outro país que tem algum peso na economia, a China, a China tem 
colocado um outro critério ainda que é o local onde você se instalou, 
que não é mercado. O conceito é mais ou menos o seguinte, só para a 
gente perceber como isso é mais complexo, eu não... 
independentemente do mercado em que atue, o fato de eu produzir 
naquela localização, agrega valor. Se você tem dúvida, abra uma 
empresa de informática aqui em São Paulo ou no Vale do Silício. A 
mesma empresa, o ambiente do Vale do Silício, os técnicos que 
convivem ali, a universidade ali perto, todo aquele ambiente faz com 
que a sua produção seja muito melhor ali, independentemente de risco 
ou funções, estar ali vale a pena. Então, value creation é uma fórmula 
interessante, lamentável é que até hoje o value creation esteja 
considerando apenas interesse de alguns países e não considere 
interesse dos grandes mercados. O João, na sua fórmula muito 
inteligente de falar de utilizador e não consumidor, o João ataca a ideia 
por dentro e não por fora, por quê? Por fora o que eu faço? Mercado 
agrega valor e mercado não está na fórmula. O João vai por dentro 
porque ele diz: funções agregam valor. Então, ele viu no utilizador 
alguém que exerce uma função no negócio da empresa. Então, ele não 
está enxergando quem paga, ele está enxergando quem agrega valor 
porque produziu conteúdo. Eu devo respeitar muito a ideia do João, 
acho inteligentíssima, apoio-a, embora devo dizer que ainda assim, 
existe uma agregação, que é por função, eu agreguei valor que o 
produto... o produto é melhor porque eu na Wikipédia fui lá e pus uma 
ideia, o Wikipédia ficou melhor por causa da minha ideia, é a ideia do 
João, mas ele está dentro das funções. Eu disse, mesmo que eu não 
agregue valor. O fato de você conseguir vender neste mercado, este país, 
ou seja, o país que oferece mercado também agrega valor. Então, são 
duas questões separadas e importantes, mas eu devo dizer que o passo 
que o João deu é muito relevante porque trabalha dentro do consenso 
da OCDE, usando a linguagem de OCDE. Então, eu devo cumprimentá-
lo por isso, embora dizendo que ainda falta alguma coisa, não estou 
plenamente satisfeito, mas apoio, sem dúvida, nisso.  

Então, fonte, sem dúvida, se tributa. Lembrando, existem fontes, fonte 
de produção onde se gera renda, fonte de pagamento, que é quem paga, 
não é a mesma coisa. O João está aqui como fonte, onde se gerou 
rendimento, de um modo ou de outro, mas como a pergunta é fonte 
origem, também existe a legitimidade daquele estado que paga por 
aquilo, que é a posição brasileira. O Brasil adota ideia de que se eu 
autorizo que o Salvador deduza uma despesa porque fez um pagamento, 
e, portanto, eu reduzo a minha base tributária, porque eu autorizo a 



dedução, é porque eu vou tributar essa renda num outro local. Então, o 
Brasil é assim, se autoriza a dedução, eu tributo a renda do 
beneficiário, mesmo que no exterior, que seria que essa tributação da 
fonte de pagamento. Esse discurso nosso brasileiro não é comum lá fora 
e isso vai me ajudar quando chegar lá embaixo e consegue posicionar o 
Brasil. Então, só lembrando, fonte tem dois sentidos, o discurso aqui 
estava sendo: pode-se tributar? Sem dúvida pode tributar. Quando 
existe genuine link? O que nós chamamos de elemento de conexão. 
Onde existe soberania, existe genuine link, ou seja, se eu posso exercer 
soberania, se eu não firo, se eu não estou invadindo soberania alheia, 
se eu estou no limite da minha soberania, eu posso tributar. E não me 
parece problemático dizer que eu tenho a soberania sobre meu 
mercado, e, portanto, também não vejo qualquer questão nisso nesse 
elemento de conexão.  

Como tributar quando existe nexo? Aqui abrem-se dois caminhos. O 
primeiro caminho é o caminho de verificar qual é a renda líquida, que é 
o ideal, que, aliás, o Brasil vem fazendo isso, só para lembrar, que o 
Brasil, por conta de questões reguladores, hoje essas empresas que o 
João citou, todas têm um estabelecimento, uma empresa aqui no Brasil 
e que apuram lucro. Então, o Brasil tem adotado por questões de 
regulamentação, pressionando as empresas a estarem sediadas no 
Brasil, o que transforma a questão apenas num tema de transfer pricing 
em que se tributa a renda líquida. Mas, aceitando o desafio do João, e 
se uma empresa não se sentir obrigada a estar no país? Por que se as 
questões regulamentares ficaram ao largo? O Brasil perde a 
possibilidade tributária porque a empresa não se estabeleceu no país? 
Aí voltaremos no debate número cinco para dizer, para isso que existe 
tributação na fonte, ou seja, se você convida a empresa a se instalar no 
país, existe um caminho para a tributação da renda líquida e a empresa 
opta por não se instalar, ela paga um preço que é a tributação da fonte, 
eu não vejo problema com isso, à medida que ela poderia se instalar. O 
João já não concordou que é bom sinal, porque assim nós vamos 
continuar debate. Quando tributar? Quando existe nexo. Aqui fica fácil, 
tributa-se conforme a realização de renda. Agora, o dilema é como 
mensurar, o problema é como mensurar essa renda, porque a minha 
solução fonte, pressupôs mercado pagador. O João com o seu utilizador 
trouxe uma notícia completamente diferente e esse, o nosso sistema não 
resolve, ou seja, eu tenho uma empresa, vamos chamá-la, vamos dar 
um nome qualquer, eu vou inventar um nome agora vai, Facebook, um 
nome que não existe, e esta empresa tem, por hipótese, milhões de 
usuários no Brasil, também não é verdade, mas tem milhões de 
usuários e que, portanto, de algum modo, todo dia de manhã, de 
manhã, não, durante a nossa reunião aqui ficam abrindo pra ver 
alguma notícia, como o Salvador deve estar fazendo. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, enfim, eu não quis olhar o Salvador. 



[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, enfim, eu tenho certeza alguém abriu 
o Facebook nessa última meia hora. E isso... agora, quando você abre o 
Facebook aparece o anúncio de uma empresa global, esse anúncio foi 
contratado por hipótese, só para facilitar, o Facebook contratou com o 
seu vizinho lá nos Estados Unidos: olha, quero pôr um anúncio lá, e o 
Facebook aceita. Repare a situação, o serviço foi prestado nos Estados 
Unidos para um americano que pagou por isso, não houve qualquer 
fluxo financeiro no país, não houve qualquer... agora, o americano 
pagou aquele valor porque sabia que haveria milhões de brasileiros que 
iriam ver essa mensagem. Este é o desafio, este é o desafio que mesmo 
num regime fechado como o nosso que é o da tributação da fonte. Nós 
sabemos no Brasil, na dúvida, fonte e pronto. Neste caso a tributação 
na fonte não é suficiente, neste caso o Brasil vai ficar usando uma 
expressão que nós usamos do Brasil, João, a ver navios. Vai ficar a ver 
navios, porque eu não tenho como... existe uma renda, existe um valor, 
houve agregação de valor no país, reparem, houve agregação de valor, 
como, disse o João, por função, porque, no caso, nós usuários temos 
uma função, a função é abrir, ver o que está acontecendo e com isso, 
fazer com que aquele anunciante tem interesse, portanto, nós demos 
valor à plataforma. Nós não pagamos nada, não houve nenhuma 
circulação de recursos aqui. Como tributar esta situação? João, eu só 
tenho a responder, neste ponto eu não sei, este é o ponto que eu estou 
curiosíssimo de ver qual vai ser a solução, porque todas as soluções que 
o João apresentou, todas elas pressupõem algum tipo de pagamento. 
Eu tinha só uma pergunta, agora, eu, para você, João, no Brasil nós 
temos um controle cambial, e por isso nós temos alguma possibilidade, 
exceto o último caso, nas hipóteses em que haja remessas, pagamentos, 
nós temos como controlar e tributar, é peculiaridade brasileira. Agora, 
na Europa não existe isso, na Europa não existe esse tipo de controle 
com relação a pagamento para o exterior e que tais. Então, eu só 
perguntaria ao João e se o João teria, assim, imaginaria como se faria 
num ambiente europeu em que os serviços financeiros são livres, que 
ninguém cogita esse tipo de controle, controle cambial, essa coisa velha, 
como criar a tributação num ambiente sem controle cambial é minha a 
curiosidade? Era isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Você quer 
responder? 

Sr. João Félix Nogueira: Eu posso fazer pequenas respostas sem 
debates. Primeiro, no Brasil existe... no Brasil existe controle cambial e 
vocês podem controlar. Eu tenho aqui bitcoins. Eu posso pagar o que 
quiser aqui no Brasil e vocês não veem nada, não há IOF, não há nada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como é que você comprou o bitcoin? 



Sr. João Félix Nogueira: Eu comprei bitcoin abrindo uma wallet e 
utilizando um pagamento como foi feito no estrangeiro em bitcoin. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, você comprou com moeda 
estrangeira, é isso? Você tinha moeda estrangeira? 

Sr. João Félix Nogueira: Existe um pagamento fora, sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, portanto, em certo momento houve 
uma operação no exterior. 

Sr. João Félix Nogueira: Sim, eu estou fora. Não. Não. Não. Eu vendi 
um serviço para o exterior e o serviço foi pago em bitcoin. Está 
completamente fora do vosso controle, vocês nunca o viram, nunca 
viram IOF, e eu com a aqueles bitcoin, contrato serviços. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está certíssimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só dizendo que dentro da 
legislação cambial isso é compensação privada, hein? Bitcoin nós 
precisamos estudar e discutir melhor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, permita só uma coisa, desculpe, 
eu sou obrigado a mencionar e pedir a todos que nesse momento abram 
sua agenda, reservem 22 a 24 de agosto. Será o congresso de Direito 
Tributário Internacional de IBDT. O primeiro tema, o primeiro dia vai 
ser voltado somente à economia digital, onde haverá um painel sobre 
criptomoedas e outro sobre esses serviços. Portanto, nós estamos aqui 
somente no aquecimento de um grande debate que teremos em 22 a 24 
de agosto. Não anotou ainda, Salvador, eu vi. Vinte e dois a vinte e 
quatro de agosto, todo mundo anotando e guardando porque tem que 
estar presente no nosso Congresso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João? 

Sr. João Félix Nogueira: Dá para pagar com bitcoins? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O diretor tesoureiro disse 
que não. 

Sr. João Félix Nogueira: Um segundo, é o seguinte, eu decido ter a 
empresa brasileira e a empresa brasileira tem uma holding fora, e a 
holding fora é a nossa sociedade financeira. Uma empresa brasileira 
pode ter uma holding fora, uma participada ou uma holding que domina 
a empresa brasileira. E era o exemplo que deu, eu quero vender o livro 
do direito tributário e eu, imaginemos, editora Saraiva, tem uma holding 
fora, a holding fora, localizada, por exemplo, nas ilhas Cayman, fazem 



um pagamento de propaganda ao Facebook. Nunca houve nenhum 
pagamento de fonte do Brasil, era isso que eu estava a falar. Nestes 
casos que são cada vez maiores em que os pagamentos são feitos a 
partir desses investidores, um dos maiores pagadores para a fora da 
União Europeia é o Luxemburgo, nesses casos não há tributação do 
Brasil, de novo. Mas a pergunta era fora do mercado cambial-- 

Orador Não Identificado: Não era União Europeia.  

Sr. João Félix Nogueira: Não, mas eu não percebi exatamente a 
pergunta, peço desculpas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que eu dizia que aqui, por conta do 
controle cambial, pelo menos, boa parte das operações nós ainda 
pegamos. Eu pergunto: vocês não têm controle cambial? Então, como é 
que vocês enxergam esse desafio? Ou seja, haveria ambiente, 
possibilidade na União Europeia de se criar um controle cambial? 

Sr. João Félix Nogueira: Não, isso é absolutamente contrário as 
liberdades fundamentais, a liberdade de circulação de capitais. Não, 
não há. Está no tratado, precisaríamos de 28 estados votar 
favoravelmente e nos dias de hoje, a única decisão que nós 
concordamos é expulsar o Reino Unido. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. Olha, nós temos 
meia hora ainda. O debate pode se estender que o professor só tem 
horário de voo às quatro da tarde, mas nós temos um horário aqui e eu 
tenho... o Bianco, o Fernando e o Michell pediram a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu queria dizer que eu concordo 
integralmente com a posição de Prof. Schoueri aqui, que ele está 
sustentando. Eu vejo com alguma estranheza esses dogmas que são 
apresentados pela comunidade internacional no sentido de que só se 
tributa renda onde se agrega valor. Ora, o país onde há o consumo do 
produto ou do serviço não agrega valor? É ali que está o valor, se não 
houver o consumidor, não existe valor, existe só uma hipótese de valor, 
uma perspectiva do valor. Mas se não há o consumidor, não há valor 
nenhum. Então, me parece que onde está o mercado consumidor, ali 
também, uma parcela na renda tem que ser tributada. E o que me 
parece também, que aqui, com essa criação do estabelecimento 
permanente presumido, houve uma tentativa de, sem querer ir contra o 
dogma inicial, se constrói todo um raciocínio sofisticado para justificar 
a conclusão final, no sentido de que o mercado consumidor vai ficar 
com o direito de tributar uma parcela dessa renda. Então, aqui no 
Brasil nós temos um ditado: porque simplificar se nós podemos 
complicar? Então, me parece que houve uma aplicação desse ditado 
aqui. Está se criando uma proposta supercomplicada, supercomplicada 



de aplicação prática, de cálculo do lucro atribuído ao estabelecimento 
permanente no ambiente virtual, quando, na verdade, a gente poderia 
simplificar tudo isso e criar um Imposto de Renda na fonte. Ele resolve 
todos os problemas? Não, mas ele resolve 80% dos problemas? Ele é 
prático? Ele é aplicável? Ele simplifica? É uma espécie de margem fixa 
da legislação nossa, brasileira, de preço de transferência, ela é prática, 
ela é uma espécie de lucro presumido. Que alíquota vai ser aplicada? As 
nossas alíquotas de lucro presumido, ou seja, a simplificação é uma 
generalização. Ela é prática? É. Ela é justa? Talvez nem tanto, mas ela 
se aplica em 80%, 90% dos casos, ela simplifica e ela é viável de 
aplicação. Então, está me parecendo que houve uma complicação 
desnecessária, que poderia ser substituída por uma simplificação 
prática. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, se me permitir e na minha linha, 
pedir ao Presidente a autorização, porque esse ditado, embora dito no 
Brasil, certamente é mentalidade também europeia ou da OCDE. Eu 
queria lembrar que quando se vê a Ação 2 do Beps, aquele que ler vai 
ver que as propostas da Ação 2 são extremamente difíceis de um país 
olhar como é que o outro país é tributado, são propostas dificílimas, 
mas quando você lê o relatório da Ação 2, tem um ponto em que eles 
confessam que criaram uma complicação para desestimular o uso dos 
híbridos. Se eu puder seguir na mesma linha, João, eu diria o seguinte, 
talvez se queira criar uma tributação extremamente complexa, mas 
legítima e possível, para que essas empresas optem e o optem pode ser 
entre aspas, por se instalar no país, manter uma contabilidade e apurar 
o lucro efetivo naquele país. Ou seja, eu tenho a impressão de que as 
medidas não estão aí para valer, estão aí para provocar um movimento 
a que as empresas façam sua contabilidade, livros abertos, 
reconhecendo que existe lucro em cada país e daí vamos ao bom e velho 
preço de transferência para apurar qual é o lucro em cada setor. Mas é 
um convite à regularização das empresas e não à tributação, a 
tributação é ameaça. Olha, cuidado, hein, eu vou te tributar deste modo 
se você não for pelo outro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Bom, na verdade o Everardo Maciel diz 
sempre que você, para cada questão complexa você tem uma solução 
simples e que normalmente errada. Então, a proposta do Bianco, assim 
como a proposta da União Europeia, me parece tratar uma questão tão 
complexa de uma forma simples e que o resultado vai ser desastroso ou 
já está sendo desastroso. As formas simplificadoras sempre trazem uma 
distorção sistêmica. Eu não vejo como a gente negar que você tenha, de 
fato, uma forma de tributação pelo consumo, que vai fazer do imposto 
de consumo o melhor imposto ou o imposto mais fácil de arrecadar pela 
visão europeia, que você tem essa ideia de... acho que o consumo vai 
resolver o meu problema. Mas, de fato, a renda, só por essa exposição 
do João, nos... na economia digital é muito difícil de ser capturado, e 



boa parte das ferramentas que a gente vê, você citou o Tinder, o Tinder 
é um exemplo amoroso, de intermediação, né? E boa parte das 
ferramentas disruptivas, hoje, são de intermediação. E o pagamento por 
esta intermediação não fica em lugar algum, ou seja, é feito de diversas 
formas para você não permitir que a jurisdição capture essa riqueza. E 
não vai capturar pela renda, nem na fonte, porque você é... difícil você 
até determinar qual é a fonte e qual é o contribuinte efetivo e como você 
pega a jurisdição. O exemplo da criptomoeda é muito importante, 
porque a criptomoeda é um avanço sobre tudo isso que gente está 
dizendo. E a gente vai ter em abril aqui, um evento em São Paulo que 
vai ter a presença da Aleksandra Bal que é uma especialista em 
criptomoeda, que vai trazer um pouco a experiência aqui, que o João 
obviamente conhece, que é colega na Holanda, né? Mas a experiência 
que eu tenho visto é que assumindo que a criptomoeda veio para 
bagunçar um pouco mais o coreto, você não vai ter como capturar a 
renda realizada ou fonte num espaço muito curto de tempo. E essa 
solução de você criar um estabelecimento permanente digital, ela vai 
agravar a distorção sistêmica, transformando o imposto de consumo, 
talvez, no único imposto viável e você focando no consumo tudo o que é 
tributável, mas, ainda assim, vai gerar fora da... vamos dizer, o 
desequilíbrio sistêmico em termos de sistema tributário, você vai ter um 
problema de captação não resolvido. Você tem algumas formas práticas 
e fala: bom, então vou pegar uma... vou pegar o IP, vou pegar quem 
aperta o botão, como é o caso da Amazon nos Estados Unidos, quem 
aperta o enter. Eu tenho que criar algumas ficções que tragam para a 
consumo esta figura. Então, se eu fizer algum movimento, eu abro o 
Facebook, como o Schoueri falou, eu abro o Facebook, quando eu abro 
o Facebook e aparece o banner de alguma empresa, quando eu faço 
isto, eu puxo a tributação para o meu mercado, o Brasil, porque eu 
estou no Brasil. Ah, mas eu tenho um registro fora, eu tenho um 
registro na Holanda, um VPN na Holanda. Eu teria que criar um 
mecanismo de interceptação deste VPN o que é impraticável do ponto de 
vista tecnológico. No momento que eu crio esse mecanismo, que nem 
gato e rato, já vão criar outro mecanismo para sair dessa estrutura, 
porque para isso que servem os meninos da tecnologia, né? Que tem 
um representante nosso aqui que está se deliciando com o debate, 
porque a é praia dele. Então, eu vejo que a gente está com um nó 
tecnológico que vai... que trouxe, realmente, esse desafio para o 
tributarista. E nós estamos perto de sermos eliminados, mas enquanto 
não somos eliminados nós temos que gera um debate para tentar 
manter o nosso mercado vivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Michell, falando em menino, 
não tanto. 

Sr. Michell Przepiorka Vieira: Só para fazer... trazer um ponto à 
discussão, na verdade, estava relacionado ao ponto anterior do controle, 
estavam falando de controle cambial, mas, talvez, esse ponto ficasse 
mitigado com as trocas de informação e com assistência mútua. E 



também, um segundo comentário, agora relacionado também ao que o 
Prof. Zilveti acabou de trazer em relação ao estabelecimento 
permanente, saber quais esses critérios seriam utilizadores, me parece 
um pouco arbitrário, se trazem realmente aquele problema de países 
menores não conseguirem criar um vínculo para a tributação. E se 
efetivamente eles são critérios mínimos ou se o país quando negociar 
um tratado legislar poderia colocar 10 mil legisladores suficiente ou 
tratando-se de uma legislação europeia, se eles não poderiam fazer isso, 
né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bianco pediu a palavra 
também e o colega ali. Você poderia passar, Michell, para ele? 

Sr. Igor: Igor. Não, só com relação a essa questão de conseguir tributar 
por meio do usuário. Eu acho que a grande dificuldade, muitas vezes, é 
se saber monetizar a questão da utilização. Que quando se fala, por 
exemplo, em internet das coisas ou inteligência artificial, que você pega, 
por exemplo, o caso do Waze, ele vai se aprimorando conforme ele vai 
colhendo informações do usuário, preferências de caminhos e de 
destinos. Isso vai agregando valor, vai atribuindo valor ao aplicativo ou 
ao software, mas como você vai mensurar que aquela utilização... 
quanto que aquela utilização que gerou um valor, agregou um valor à 
marca, quanto que foi agregado por cada usuário? E com a internet das 
coisas, na inteligência artificial que se alimenta da experiência do 
usuário, eu acho que fica cada vez mais difícil você monetizar essa 
utilização para fins de tributá-lo.  

E uma outra questão que eu acho também, que o Prof. Zilveti até 
comentou, esse jogo de gato e rato que fica entre o direito e a tecnologia. 
Por exemplo, em 2009, Washington tributava software as a service. As 
empresas viram isso, só que eles não tributavam a infraestrutura as a 
service e nem a plataforma as a service. O que é que as empresas 
fizeram? Modificaram a sua forma de atuação, deixaram de operar como 
software as a service, porque isso era tributado e houve um aumento 
gigantesco em Washington de empresas que se utilizavam a 
infraestrutura e a plataforma. Então, acho que a tecnologia, por ela ser 
algo líquido, por ela ser algo muito, né, que se transforma de uma forma 
muito fácil, ela consegue fugir e se encontrar nessas brechas. Foi o 
exemplo do Youtube que o professor falou. Se eu fizer um comércio, 
uma propaganda pelo Youtube eu não cairia na regra de tributação. 
Então, acho que a grande dificuldade seria essa, primeiro, de você 
monetizar a contribuição do usuário e segundo, esse jogo de gato e rato 
que acaba ficando entre o direito e a tecnologia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. 

Sr. João Francisco Bianco: O que eu acho é que o pagamento, mais 
cedo ou mais tarde, de alguma forma ele aparece, ele se materializa. Por 
isso que eu continuo sustentando, não acho que esteja errado a minha 



proposta, só acho que ela é, talvez, não seja a proposta ideal, mas ela 
resolve uma parte dos problemas, uma parte significativa, melhor do 
que não ter solução. Também a solução ideal dificilmente a gente vai 
conseguir aplicar, mas alguma coisa a gente já consegue resolver com 
uma retenção na fonte. Agora, eu queria só... alguém citou o exemplo 
da empresa americana que faz uma propaganda para o consumidor 
brasileiro, mas, veja, se essa propaganda está aparecendo para o 
consumidor brasileiro é porque tem alguém interessado no Brasil que o 
consumidor brasileiro veja essa propaganda. Então, possivelmente seja 
uma subsidiária de uma empresa americana que tem aqui interesse de 
vender um produto para esse consumidor brasileiro. Se a matriz faz o 
pagamento dessa propaganda para o Google no exterior, essa matriz vai 
quere alocar esse custo na subsidiária brasileira. Em algum momento a 
subsidiária brasileira vai reembolsar esse custo para a matriz dos 
Estados Unidos. Então, veja que esse pagamento poderia ser objeto de 
retenção na fonte, ou seja, se alguém está consumindo propaganda no 
Brasil é porque alguém tem interesse de vender propaganda para o 
brasileiro. E essa venda dessa propaganda, em algum momento, vai ser 
objeto de um pagamento, de uma transferência internacional e aí, nesse 
momento, poderia haver a incidência de Imposto de Renda na fonte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer comentar mais? 

Sr. João Félix Nogueira: Sim posso só...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro 

Sr. João Félix Nogueira: Breves respostas. Monetizar a contribuição do 
usuário. Existem já várias contribuições por parte dos economistas e é 
algo que nós estamos relativamente habituados a fazer em termos da 
análise de transfer pricing. Nós simulamos que ali uma contribuição free 
labour e esse free labour é monetizado às regras de mercado, funções, 
riscos e ativos. Aí, não seria a grande dificuldade. Agora, o que eu 
concordo muito é a neutralidade e é uma coisa que ainda não falamos. 
Estas tentativas de tributar a economia digital, seja não neutrais e 
porque eu insisto no P.E. digital? Porque o P.E. digital é relativamente 
neutral, o P.E. digital é relativamente neutral, ou seja, com o P.E. digital 
nós estamos a tributar da mesma forma que estamos a tributar outra 
renda, não aqui no Brasil, mas nos outros países, estamos a alargar e 
capturar a economia digital, e mantemos a neutralidade, não vamos 
distorcer. Se nós adotarmos um digital services tax ou outra coisa, 
vamos ter o imposto por cima da tributação normal e vamos estar a 
penalizar a economia digital. E nós precisamos da econômica digital, 
nós precisamos das inovações tecnológicas. E se há uma coisa que o 
Direito Tributário não deve fazer é destruir a neutralidade e destruir a 
inovação. E isso é uma das minhas preocupações e por isso, eu estou 
mais favorável ao P.E. digital do que a uma qualquer patch ou uma 
qualquer tributação withholding ou seja o que for. Não podemos 



destruir a inovação. E o Direito Tributário tem essa responsabilidade de 
ser neutral.  

Problemas da retenção na fonte. Eu continuo a ter problemas, mas isso 
sou eu e aqui não vou abrir um debate, mas podemos discutir depois, 
eu tenho problema com tributação da renda bruta. Tenho grandes 
problemas com tributação de renda bruta e tenho problemas com 
capacidade contributiva. Tributar a renda bruta a 15%, eu posso... 
renda bruta a 15% e eu admito isso em juros, dividendos e royalties, até 
percebo, agora, renda empresarial, eu não percebo. Vamos imaginar 
uma unicorn ou uma startup, vocês estão a tributar a 15% uma startup 
durante 20 anos quando ela não teve renda nenhuma e no estado de 
origem não vai ter renda nenhuma? Isso é uma tributação justa? Vocês 
estão a impedir o Brasil receba a tecnologia, e é isso o que eu estou 
frontalmente contra e acho que não deve existir.  

Compatibilidade com a OMC e eu acho que se tributarem serviços, eu 
sei que estou abrindo aqui algum debate, mas podemos continuar 
depois, o voo é só às quatro. Tributar serviços de forma diferente, nós 
também temos aqui um problema com a OMC. É certo que a OMC 
ainda não se pronunciou neste caso, mas tributarmos serviços de 
residentes e não residentes e esses anuentes serão de não residentes, 
nós vamos ter problemas aqui a OMC, portanto, o próprio desenho 
desta tributação aplicava a serviços, pode criar problemas. Agravar a 
distorção sistêmica e tributar em consumo, que foi aquilo que o Prof. 
Fernando Zilveti. Eu aqui sinto-me que fui criticado. Há um ditado em 
português que: és criticado por ter cão e por não o ter. Da parte do Prof. 
Schoueri eu fui criticado por não tributar o mercado e o consumo que é 
feito no mercado, por não ir além, por não ir um passo além, e eu 
admito, a China faz o location savings e a Índia também pensa no 
location savings. Depois, da parte do Prof. Fernando Zilveti ou fui 
acusado de tributar o consumo, ou seja, estou a ser acusado... alguma 
coisa não está... alguma coisa não estava aqui certa. Por isso eu tenho 
que clarificar e não fui claro o suficiente. Eu não advogo tributar o 
consumo, acho que a tributação do consumo, no âmbito da renda, é 
inadmissível. Eu tenho uma capacidade contributiva que se manifesta 
no consumo e que se manifesta por eu ter capacidade de comprar 
alguma coisa. Eu tenho uma capacidade econômica da renda que é a 
geração de um determinado valor que pode ser tributado, portanto, 
acho que são coisas diferentes. Eu aqui não estava a falar de 
tributação, dessa distorção sistêmica por introduzir o consumo, porque 
eu não quero tributar o consumo. A proposta de tributação no consumo 
ou a tributação de alguém para... a tributação de algo no mercado, 
independentemente de haver criação de valor, que é o atual paradigma. 
Não foi essa? Então, estou... a representar mal a ideia. De qualquer 
maneira eu não advogo a tributação do consumo, ou melhor eu não 
advogo a tributação da renda no consumo. Eu acho que deve haver 
tributação de consumo, acho que ela deve ser incrementada, 
eventualmente, já os doutrinadores de finanças públicas dizem que um 



bom sistema era o que tinha um mix: um terço de tributação de 
consumo, um terço de tributação do rendimento, da renda e um terço 
de tributação do patrimônio, e, portanto, essa proposta não era 
tributação de consumo. Finalmente, pagamentos que não são 
capturados. Eu acho que cada vez mais os pagamentos não são 
capturados pela receita, independentemente de formas de controle 
cambiário, e o Brasil deu um sinal, quando fez o pedido da OCDE, que 
quer abrir a sua economia. E problemas da economia brasileira da 
liberalização é o controle cambiário, a necessário de incorporação e a 
dificuldade de se estabelecer o estabelecimento permanente, portanto, 
eu acho que dentro da liberalização da economia, estará isso cair. E se 
isso cair, o Brasil tem que pensar em outra coisa. Mas na situação 
atual, independentemente de tudo, eu vejo o seguinte, eu vejo o jornal 
público, que é lido por brasileiros, que tem uma secção específica para 
os brasileiros, que é lido aqui no Brasil que existem um monte de 
utilizadores, que o Brasil simplesmente abdica de tributar e eu acho 
que o Brasil deveria tributar uma empresa portuguesa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso só responder? Cuidado, tributação 
do consumo é a tributação da renda do consumidor, ou seja, a renda do 
consumidor, quando ela é auferida, chama de Imposto de Renda, 
quando ela é consumida, tributação do consumo. Eu olho para a 
consumidor, tanto é que eu aplico a seletividade porque eu miro o 
consumidor. Nós estamos tratando da tributação da renda do produtor, 
que é uma coisa diferente, o imposto é dele. O que eu afirmei apenas é 
que a renda dele foi gerada, pelo menos em parte, aqui por conta da 
existência do mercado. Então, não é tributação do consumo, por acaso, 
o momento será coincidente, mas o desenho do imposto é outro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: De fato, o desenho é outro, mas a 
consequência é que você está transformando o Imposto de Renda num 
imposto de consumo.  

Sr. João Félix Nogueira: E eu concordo consigo. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É fatal isso, né? Eu não vejo como a 
gente consegue enxergar de outra forma, você está transformando 
imposto de renda em imposto de consumo, você pode chamá-lo de 
renda, mas esses mecanismos simplificadores de fonte, só contribuem 
para que o imposto fique com mais cara de imposto de consumo. O 
ponto é, você tem uma dificuldade de captação da riqueza pelos 
elementos disruptivos, você tem uma proposta de um serviço de um 
imposto sob serviço digital, né? Que acho que é ficou também na 
exposição, que me parece bastante apropriado para você justamente 
não matar a tecnologia, para você captar o que é a tecnologia, ainda que 
tenha uma dificuldade de captação também, mas aqui no Brasil a gente 
está muito distante disso, de qualquer avanço sobre o imposto sobre 



serviços é malhado que nem Judas. Então, você sofre um ataque frontal 
de todas as frentes, não, não pode, porque vem a obrigação de fazer, a 
obrigação de dar, aquela conversa de cent'anni. Então, para você colocar 
isso dentro nosso sistema, você vai gerar um problema prático que vai 
continuar com a erosão do sistema tributário, porque você perde 
captura, você perde condições de captura da riqueza no Brasil. Então, o 
Brasil abre mão com muita facilidade de fonte de riqueza por essas 
questões que eu estou trazendo do nosso sistema, seja do imposto sobre 
serviços, seja do imposto do ICMS, que também é imposto sobre 
consumo. Mas, o problema está plantado, você vai ter um 
estabelecimento permanente digital e que se o Brasil adota, ele vai 
também abrir mão de receitas tributárias de uma certa forma. Pelo 
menos, na minha visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer fazer algum 
comentário? Maito, fez um movimento lateral. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia a todos, Rodrigo Maito. 
Parabenizo o Prof. João pela exposição excelente, de fato. Esse tema, ele 
vem, vamos dizer, suscitando as nossas dúvidas e nos instigando cada 
vez mais, mas eu acho que eu partilho um pouco do sentimento que o 
João colocou e que o próprio Schoueri colocou, né? Que, de fato, todo 
esse raciocínio é muito elaborado como uma tentativa de dizer, os 
países, vamos dizer, desenvolvidos etc., quero participar dessa festa. 
Existem seis ou mais grandes players no mundo que estão fazendo 
muito dinheiro e de alguma maneira eu quero captar essa riqueza por 
meio da tributação. Então, acho que isso está dado, né? É um dado de 
fato, e esse esforço todo é para justificar a tributação. Com relação ao 
raciocínio que é, de fato, muito interessante, de atribuir valor ao 
mercado, aos utilizadores, eu acho que o tema suscita uma série de 
dúvidas e o Prof. João trouxe isso de uma maneira muito clara em 
relação à questão de justiça tributária, a questão de ofensa a eventual 
igualdade, o tema de OMC. E aí, eu fico imaginando qual o país que vai 
defender os seus provedores desses serviços no âmbito do contencioso 
na OMC? Não sei se, de fato, na prática, a gente vai conseguir visualizar 
uma situação como essa, mas, de qualquer forma eu partilho desse 
sentimento de uma certa... um certo desconforto quanto à legitimidade, 
ou quanto à eficiência desses critérios que estão sendo propostos. 
Porque se a gente for pensar que o mercado cria valor, a gente pode 
aplicar o mesmo exemplo lá do Facebook, de uma empresa americana 
produzindo... contratando a propaganda e um grande país populoso da 
África ter vários utilizadores do Facebook, mas ninguém ali vai ter 
condições efetivas, talvez, de adquirir o produto que vai ser 
propagandeado, vamos assim dizer. Ainda assim, haveria a legitimidade 
desse país para tributar esta renda que, vamos dizer, está acontecendo 
lá fora? Então, aqui, eu acho que nós vamos ter, né, com o 
amadurecimento dessas questões, talvez algumas soluções que são 
tortas, que não... de fato, elas não vão ser infalíveis diante de todas 
essas provocações que foram bem colocadas e, talvez, caminhar muito 



mais para uma indução de forçar as empresas a se estabelecer, do que, 
de fato, uma tributação com equidade, com justiça etc. e tal. Então, é 
muito mais esse... colocar essa consideração e obviamente, de novo 
parabenizando pela apresentação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Rodrigo. Eu acho 
que, infelizmente, temos que encerrar a reunião. E novamente 
agradecer a presença do Prof. João Nogueira. Foi muito interessante a 
sua exposição e a sua participação esclarecedora com as questões que 
foram propostas no debate. A matéria é muito instigante realmente, nós 
estamos num mundo novo, né? Eu costumo, às vezes, com essas 
questões digitais, pensar como seria a tributação se fosse no mundo 
físico, né? Me transportar para a mundo digital, não é fácil, né? Não é 
fácil. Mas estamos caminhando e a Mesa de Debates serve para isso 
também. E, portanto, acho que hoje foi um momento importante da 
nossa vida. Eu não sei... que número é a nossa reunião hoje? Na 
reunião 1.515, nós tivemos um momento importante da Mesa, sim. 
Muito obrigado, professor. Humberto, obrigado, apareça sempre. E nos 
encontramos na semana que vem. 


